Ordre de Culte del Pacte 17-01-2021

EL BUTLLETÍ

Preludi musical
Invocació
Crida a la lloança: Salm 139, 1-6.13-18
Himne: Canteu un càntic al Senyor (23 CG)
Música: Salteri de Ginebra; Lletra: Benjamí Planes
Lectures bíbliques:
1 Samuel 3, 1-10
1 Corintis 6, 12-20
Joan 1, 43-51
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la paraula
Interludi musical
Acte de renovació del Pacte
Sant Sopar
Himne: El cos, l’ànima meva (54 CG)
Música: Ira D. Sankey; Lletra: Antoni Almudèvar
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Confessió de fe
Himne: Déu fins aquí m’ha anat portant (44 CG)
Música: Nicolaus Decius; Lletra: M. E. Vidal
Benedicció
Postludi

Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta
Música: Laia Berlanga Elies Cortès
Lectures: Elies Cortès, Sergi Díaz, Anna Plantada i Esther Raduà
Butlletí: Rubén Pallàs
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LA INTENCIÓ ÉS EL QUE VAL
Les religions asiàtiques ja formen part del mapa religiós del nostre país. A
poc a poc la seva espiritualitat, la seva introspecció o meditació ha tingut un èxit
en la nostra societat. Aquesta nostra societat, cada cop més estressant i
estressada, cada cop més accelerada, cada cop més tecnificada, cada cop més
connectada, necessita espais de reclusió, d'aïllament, de pau, de retrobar-se un
mateix. I és el que aquestes religions ofereixen, un espai de relaxació, de
meditació, d'exercicis espirituals que ajuden al practicant endinsar-se en un món
d'assossec per aturar-se i retrobar un equilibri mental i espiritual. No és una
religió amb un fort component teològic sinó que es tracta d'unes religions on no
hi ha regles de comportament com en les religions semites.
El judaisme és una religió basada en el comportament. El pentateuc és
molt explícit amb el compliment de la llei. Ser un bon jueu o una bona jueva es
basa estrictament en el compliment de la llei. Per tant el poble jueu té ben
definits què és i què no és un bon jueu.
També l'islam és una religió legalista. L'alcorà és el llibre que tot practicant
ha de seguir per tal de ser un bon musulmà. Com en el judaisme, tot practicant
ha de seguir unes normes que seran més o menys difícils, però en qualsevol cas
les regles estan ben definides.
Per contra el cristianisme no té unes lleis que determinin com ser un bon
cristià. El concepte de ser un bon cristià té un component important de
subjectivitat i de dinamisme que impedeix –hauria d'impedir- crear un clixé del
bon cristià. La tradició cristiana ens mostra grans personatges que han fet grans
actes que ens donen un exemple del que es considera ser un bon cristià. Aquesta
tradició pesa sobre nosaltres com una llosa que ens pressiona, perquè en el
decàleg del bon cristià, posa l'accent en els fets del cristià. De fet, admirem la
gent que va al Raval de Barcelona a ajudar els qui ho estan passant malament. I
tanmateix aquesta mateixa admiració ens provoca un sentit de culpa pel fet de
no participar d'aquestes accions, i ens veiem pressionats a voler demostrar i

demostrar-nos que som també bons cristians. Aquesta situació pot causar en
nosaltres un neguit i una angoixa que ens porta a ser víctimes del cristianisme
perquè a més a més de ser bons cristians cal semblar-ho.
Vivim en una societat dedicada a la imatge. Polítics, empresaris, empreses,
professionals, gent del carrer, tothom vol presentar-se amb una imatge amable,
agradable, solidària, ecològica. Les xarxes socials han contribuït de manera decisiva
perquè cadascú es pugui crear un perfil públic que ens agradi i que agradi encara
que no coincideix del tot amb la nostra realitat.
Per altre costat les ONG aprofiten també les xarxes socials i els mitjans de
comunicació per transmetre missatges i imatges de situacions dramàtiques que
colpeixen la nostra sensibilitat perquè, des de casa i mig estirats el sofà, enviem un
SMS a algunes d'aquestes ONG, o apadrinem un infant del sud-est asiàtic o de
l'Àfrica-subsahariana . Això ens fa sentir bé amb nosaltres mateixos, sentim una
espècie d'auto complaença. Això està bé perquè aconseguim el que ara es diu
un win-win. Per un costat les ONG reben uns diners que serviran per pal·liar gana i
malalties i per un altre costat a nosaltres ens fa sentir bé per haver fet una obra de
beneficència. Cal reconèixer que en part és gràcies a aquesta pressió social
d'aparèixer amb una bona imatge que han tingut tant d'èxit les ONG i només per
aquest èxit ens hem de felicitar.
Però les coses canvien radicalment quan és una persona molt estimada que
ens demana ajuda per un problema greu que està patint. Ja no pensarem en la
bona obra que farem, ni pensarem en lo bons cristians que serem, ni en lo
orgullosos de nosaltres mateixos que estarem, ni de la imatge que projectarem.
Intentarem ajudar aquesta persona tant com puguem. Ho farem amb totes les
nostres forces i amb més o menys encert. La qüestió no serà en el que farem, sinó
que la qüestió està amb la intenció amb el que ho farem. El que és important ja no
és 'què fas' sinó 'per què ho fas'. I això és el que és rellevant: que el que fem, ho
fem per l'altre, sense esperar cap reconeixement, sense esperar cap recompensa,
sense buscar una imatge, sense buscar un perfil en les xarxes socials, perquè no es
tracta del que fas sinó de com ets. El 'com ets' ens parla de proximitat, de conèixer
l'altre, de patir amb el que pateix, de sofrir amb el que sofreix, d'ajudar a qui et
demana ajuda. Llavors tot el que facis ja no serà per ser un bon cristià, ni per sentirte bé, sinó que ho fas per a qui et necessita. El 'com ets' ens situa en l'esfera de
l'amor. Allò vertaderament revolucionari del cristianisme és que valora la intenció i
el motiu per sobre de l'acció.
En una societat tremendament resultadista, on tot es mesura per l'èxit
obtingut, on no importen els principis, ni importen els motius pels quals es fan les
coses, on només importen els resultats, on només es valoren els finals, jo reivindico
el valor cristià de la intenció, la importància dels motius que ens porten a fer i a
actuar. El resultat final de les nostres accions podrà ser positiu o no, no importa,
perquè el que dóna valor als fets no és el resultat sinó la intenció.
El cristianisme no és un pensament polític que vol canviar el món amb lleis i

accions polítiques, ni és un moviment social que vol mobilitzar persones per pal·liar la
pobresa del món. El cristianisme és una manera de ser i de viure que no pretén ni canviar
el món ni tan sols erradicar la pobresa, només vol persones amb bones intencions. I és a
partir de la intenció que ens mou a actuar que complirem el manament de Jesús de ser
Llum del món i sal de la terra.
Rubén Pallàs

FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que tenen problemes de
salut i a les persones que en tenen cura. En Josep Lluís Paül agraeix molt les
mostres d’afecte rebudes de part de la comunitat, ens envia molts records, i ens
diu que després de la darrera visita a la Vall d’Hebron els metges han decidit que
continuï el seu tractament a Lleida.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Tot en marxa ja al "Chiringuito"! Estan treballant, i molt. Cada cop més gent truca
a la seva porta i hem pogut ajudar amb la compra de força llet, tonyina, llenties,
pots de tomàquet, sal, en fi, ja veieu, tot necessari. Cada setmana el Wolfgang ens
fa saber urgències i nosaltres intentem solucionar totes les que podem. Ell sempre
em recorda que llegeix el butlletí i que està súper agraït amb l’església de Tallers
perquè no els oblidem. Sempre s’acomiada de mi dient gràcies a tots/es! Gràcies,
església de Tallers!

CANAL DE YOUTUBE

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/GqCfhsTBAq4
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
o al web de l’església:
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube

Estudi Bíblic

Tots els dijous, a les 19h, tindrem l’estudi bíblic a través de Zoom. L’enllaç per a
connectar-se serà:
https://us02web.zoom.us/j/87172103714?pwd=bzNoWjdLR1lHQ1cxYUl5eHBpRD
VOUT09.
Comencem a estudiar la Primera carta de Joan.

